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Ze bra nia osie dlo we
Tak jak w la tach ubie gych rów nie i w tym ro ku w ce lu umo li wie nia kon tak tu wszyst kim miesz ka com na szych za so bów z kie row nic -
twem spó dziel ni Za rzd na pod sta wie §87 sta tu tu Spó dziel ni pod j de cy zj o zwo a niu ze bra osie dlo wych. Od b d si one mi dzy 24
lu te go a 10 mar ca Z uwa gi na zró ni co wa nie pro ble mów, ja kie wy st pu j na po szcze gól nych osie dlach, zor ga ni zo wa ne b dzie 7 ta kich
spo tka 

24.02.2015 r. godz. 17 00    osie dle Ry du to wy – Szko a Pod sta wo wa nr 1
25.02.2015 r. godz. 17 00    osie dle Ra dlin – Miej ski Oro dek Kul tu ry
02.03.2015 r. godz. 17 00    osie dle Cen trum – Szko a Pod sta wo wa nr 5
03.03.2015 r. godz. 17 00    osie dle Pszów – Ze spó Szkó Po nad gim na zjal nych
04.03.2015 r. godz. 17 00    osie dle D brów ki – wie tli ca osie dlo wa
09.03.2015 r. godz. 17 00    osie dle XXX-le cia PRL – Szko a Pod sta wo wa nr 10
10.03.2015 r. godz. 17 00    osie dle Pia stów – Ze spó Szkó nr 3

Po rz dek ob rad usta la si na st pu j cy:
• Otwar cie ze bra nia osie dlo we go.
• Wy bór Pre zy dium ze bra nia. 
• In for ma cja Za rz du o opa tach z tyt. uyt ko wa nia miesz ka.
• Przed sta wie nie spra woz da nia Ra dy Osie dla.
• Przed sta wie nie pro po zy cji pla nów re mon to wych na rok 2015 – do kon sul ta cji z miesz ka ca mi.
• Opi nie i wnio ski miesz ka ców.

Z uwa gi na wa no oma wia nych spraw Za rzd zwra ca si do wszyst kich czon ków i miesz ka ców osie dla o licz ne przy by -
cie na ze bra nie.

A cie po nam ucie ka...

... a wraz z nim pie ni dze. Wie lo krot nie pi sa li my o po trze bie
oszcz dza nia cie pa. Nie ste ty nie wszy scy ta kie ape le bio r so bie
do ser ca. Chy ba naj bar dziej kar dy nal nym b dem jest zo sta wia nie
zi m otwar tych okien w na szych miesz ka niach. Wy da je si, e prze -
cie w tym okre sie po win ni my wie trzy miesz ka nia in ten syw nie,
ale krót ko. Otwar te przez du szy czas okno po wo du je wy zi bie nie
na sze go miesz ka nia i miesz ka s sia dów, po wo du je, e opa ta za cie -
po po tra fi dra stycz nie wzro sn. 

Ale ta kie ar gu men ty nie do wszyst kich tra fia j. Pod czas prze gl dów
re jo nów w dniu 19.12.2014 r. oraz 08.01.2015 r. w godz. 10.00-14.00
przy tem pe ra tu rze ze wntrz nej -5˚C za uwa o no wie le otwar tych okien
w miesz ka niach na os. Pia stów. Uwiecz ni li my je na na szych zdj -
ciach, by po ka za jak a two mar nu je si pie ni dze. Wy da je si, e gdy -
by opa ta ta by a prze ka zy wa na do do staw cy cie pa bez po red nio
przez miesz ka ców, to z pe wo ci zmie ni by si po gld na osz cz dza -
nie. Wi da to po plat no ciach za ener gi, czy gaz. Bo tu ma my co mie -
sic osobny ra chu nek, wic ka dy szu ka jc oszczd no ci, ku pu je sprzt
w wy szej kla sie ener ge tycz nej, a rów ki LED po bie ra j ce mniej pr -
du, pie cyk ga zo wy sa mo za pa la j cy i tych przy ka dów jest wie le. Na to -
miast cie po, naj dro sza opa ta w na szym bu de cie do mo wym jest tak
mar no tra wio na. Wszel kie re mon ty, do cie planie, wy mia ny okien, drzwi
na klat kach scho do wych nie mo ty wu je sa mych miesz ka cow do ra cjo -
nel na ego ko rzy sta nia z cie pa i py ta nie tyl ko DLA CZE GO?

MI DZY 24 LU TE GO A 10 MAR CA BR.
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NOWE ROZWIZANIA
na nowy rok
J u bi le uszo wy rok ju za na mi. Po e -

gna li my go za rów no re flek syj nie
su cha jc pik nych ko ld, jak i we -

so o i hucz nie pod czas syl we stro wej no -
cy. Te raz z no w ener gi wra ca my do pra -
cy, do po ko ny wa nia no wych za gad nie
i wy zwa, któ re sta wia j przed na mi
zmie nia j ce si tren dy za rz dza nia nie -
ru cho mo cia mi i ocze ki wa nia osób za -
miesz ka ych.

Zda je my so bie spra w, e za rz dza -
my bu dyn ka mi o ma o atrak cyj nej ar -
chi tek tu rze, zwar tej bry le i ma o es te -
tycz nych kszta tach. Jed nak e nie
de kon cen tru je to na szej uwa gi i suk ce -
syw nie wpro wa dza my w na szych za so -
bach no we tech no lo gie, wy po sa e nie in -
sta la cji we wntrz nej, a tak e pro wa dzi my
ter mo mo der ni za cje bu dyn ków w ce lu
osi gni cia jak naj wy szych wska ni -
ków ener go osz czd nych.

Prio ry te tem na naj bli sze la ta jest d e -
nie do za spo ka ja nia po trzeb i ocze ki wa
miesz ka ców po przez pro fe sjo nal ne za -
rz dza nie i go spo da ro wa nie nie ru cho mo -
cia mi, wy so kiej kla sy ob su g wiad czo -
n przez za an ga o wa nych i kom pe tent nych
pra cow ni ków, a tak e do sko na le nie me -
tod pra cy, pro fe sjo na lizm i ja ko dzia -
a. To mo ty wa cja i zo bo wi za nie ja kie
nie sie za so b otrzy ma ny ty tu „Li der Za -
rz dza nia Nie ru cho mo cia mi 2014. 

Mu sz tu jed nak zde cy do wa nie pod -
kre li, e cho na gro dy cie sz, to i zo -
bo wi zu j dla te go ni gdy nie po wo du j,
i „spo czy wa my na lau rach”. Wrcz prze -
ciw nie, ca y czas sta ra my si zin ten sy fi -
ko wa na sza pra ce, by pe ny mi in wen -
cji, uspraw nia dzia a nia, by otwar tym
na no we po my sy.

W ostat nich dniach zmie nio no sys tem
or ga ni za cyj ny funk cjo no wa nia sub tech -
nicz nych po przez utwo rze nie z za trud -
nio nych pra cow ni ków dzia u kon ser wa -
cji i re mon tów. Do tej po ry na si
kon ser wa to rzy pra co wa li w dwóch ad -
mi ni stra cjach. Te raz b d sku pie ni w jed -
nym dzia le co wpy nie na uspraw nie nie
ob su gi i lep sze wy ko rzy sta nie cza su
pra cy, w ce lu utrzy ma nia kosz tów na do -
tych cza so wym po zio mie. Co jest nie bez
zna cze nia jest w do bie nie usta j cych
wzro stów kosz tów. Ta zmia na po zwa li
rów nie na utrzy ma nie kosz tów eks plo -

ata cji czy li za rz dza nia prak tycz nie
na nie zmie nio nym po zio mie i to dla
mnie ja ko za rzd cy nie ru cho mo ci jest
bar dzo wa ne.

De cy zja ta zo sta a po dyk to wa na rów -
nie po przez ob ser wa cje i ana li zy pra cy
Biu ra Ob su gi Miesz ka ca, któ ra w znacz -
ny spo sób uspraw ni a i skró ci a czas ob -
su gi miesz ka ców.

Dzia al no Biu ra spo tka a si od ra zu
z bar dzo do brym przy j ciem. Miesz ka -
cy ko rzy sta j cy z mo li wo ci za a twie -
nia wie lu spraw w jed nym miej scu 
pod kre la j za le ty te go roz wi za nia,
chwa l mi  ob su g i kom pe ten cje 
pra cow ni ków pra cu j cych w punk cie 
ob su gi. 

Przy po mn, e w Biu rze Ob su gi
Miesz ka ca mo na za a twi spra wy
czon kow sko -miesz ka nio we, roz li cze nia
wno szo nych opat i uzy ska wy ja nie -
nia szcze gó o we w tym za kre sie. Jest to
du e udo god nie nie dla osób ku pu j cych
i sprze da j cych miesz ka nia, za a twia-
j cych for mal no ci do ty cz ce sta nu 
praw ne go miesz ka nia, a wy ma ga j ce
kon tak tu bez po red nie go. Z pew no ci
to roz wi za nie sprzy ja tak e na szym se -
nio rom, któ rzy ju nie mu sz od wie dza
kil ku biur na kil ku kon dy gna cjach.

In for mu je my, e rów no le gle dzia a sys -
tem – e -kar to te ka, któ ry umo li wia ka -
de mu uyt kow ni ko wi lo ka li uzy ska nie
in for ma cji o bie  cych opa tach, roz li -
cze niach me diów w do wol nym cza sie
i miej scu. Wy star czy tyl ko po bra w Biu -
rze Ob su gi Miesz ka ca iden ty fi ka tor
i ha so udo stp nia j ce ko rzy sta nie z tej
usu gi. Bez wt pie nia ten sys tem ko mu -
ni ko wa nia si b dzie my roz wi ja wy -
cho dzc na prze ciw ocze ki wa niom na -
szym czon kom i miesz ka com. Zda je my
so bie spra w i mo li wo prze ka za nia
w ten spo sób nie zbd nych in for ma cji za -
st pu je cza so chon ne prze jaz dy do sie -
dzi by spó dziel ni czy roz mo wy te le fo -
nicz ne.

Naj wik szym wy zwa niem ja kie so bie
sta wiam jest za pew nie nie miesz ka com
kom for tu za miesz ki wa nia w sprzy ja j -
cym oto cze niu. Z pew no ci za uwa y li -
cie Pa stwo, e nie tyl ko na sze bu dyn -
ki od zy sku j no w, es te tycz n ele wa cj,
ale i zmie nia my, prze bu do wu je my ma 

in fra struk tu r wo kó nich co po zwa la
na sp dze nie cza su w przy jem nym, ad -
nym i cie sz cym oko oto cze niu. Ocze -
ku j rów nie na Pa stwa pro po zy cje
w tym za kre sie, tak aby po pra wi kom -
fort za miesz ki wa nia po przez za go spo da -
ro wa nie te re nów w ob r bie bu dyn ków
w ra mach na szych mo li wo ci.. Mo im
za da niem jest przy wspar ciu ze stro ny
miesz ka ców kom plek so wo zaj mo wa
si go spo da ro wa niem i za rz dza niem nie -
ru cho mo cia mi, gdy  czy to stre f eko -
no micz n z po dej ciem ludz kim, spo -
ecz nym. Ja ko do wiad czo ny za rzd ca
wiem, e bu dyn ki sta no wi nie ro ze rwal -
n jed no z lud mi. Bez lu dzi nie by o -
by do mów, a bez do my bez lu dzi s nic
nie war te.

Zda j so bie spra w, e idea su e nia
spo e cze stwu w wa run kach za ostrzo nej
kon ku ren cji i ro sn cy mi wy ma ga nia mi
od bior ców jest nie la da wy zwa niem. Lecz
na sze do wiad cze nie, pod no szo ne kwa -
li fi ka cje i dys ku sja spo ecz ne mak sy ma -
li zu je na sze dzia a nia sta wia jc nas ja ko
Li de ra Za rz dza nia Nie ru cho mo cia mi.
A to, e do ce nia j na sz pra c pod mio ty
we ry fi ku j ce ry nek nie ru cho mo ci jest
sa tys fak cjo nu j ce, ale nam zde cy do wa -
nie cho dzi o za do wo le nie miesz ka ców
z na szej pra cy. Bo Spó dziel nia to wspól -
no ta, w któ rej ka dy ma swój udzia
i mo li wo wy po wie dze nia si w spra -
wach je go do ty cz cych dzie lc si uwa -
ga mi, spo strze e nia mi tym co jest do -
bre, co na le y zro bi, czy te zmie ni.
Dla te go za pra szam wszyst kich cht nych
do wspól nej dys ku sji na ze bra nia, któ re
od b d si w ter mi nie od 24 lu ty do 10
mar ca 2015 r. we dug har mo no gra mu
po da ne go na stro nie 2.

Wieci z „pierwszej rki” PREZES ZARZDU SM „ROW” JAN GRABOWIECKI
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P od ko niec pa dzier ni ka ubie -
ge go ro ku w ka mie ni cy
przy uli cy Cho pi na w Ka to wi -

cach wy da rzy a si tra ge dia, któ ra
wstrz sn a wszyst kim. Skut kiem
wy bu chu by a mier trzy oso bo wej
ro dzi ny. mier oso by, któ ra sta a
za tym wy pad kiem oraz wie lu ran -
nych po zba wia da chu nad go w,
a tak e do rob ku ca e go y cia miesz -
ka ców znisz czo nej ka mie ni cy.
Do po dob ne go wy pad ku, ca e szcz -
cie mniej tra gicz ne go, do szo
przed kil ku na sto ma dnia mi w War -
sza wie. Ogl da jc re la cje z tych wy -
da rze z jed nej stro ny ogar nia nas
so li dar ne wspó czu cie, ch po mo -
cy, ale z dru giej stro ny czu je my
strach przed te go ty pu tra gicz ny mi
zda rze nia mi, któ re w uam ku se kun -
dy mo g od mie ni ludz kie lo sy.

Przy czy n tych tra ge dii by wy -
buch ga zu w jed nym z miesz ka
w znisz czo nych ka mie ni cach, efek -
tem za ubocz nym tych wy pad ków
by na gy wzrost za in te re so wa nia
wa sny mi in sta la cja mi ga zo wy mi.
W ca ym kra ju roz dzwo ni y si te le -
fo ny w ser wi sach tech nicz nych,
Dzwo ni cy  da li na tych mia sto wej
kon tro li szczel no ci in sta la cji ga zo -
wej w miesz ka niach i bu dyn -
kach – cze mu w ta kich oko licz no -
ciach trud no si dzi wi. To zja wi sko
po wszech ne w ca ym kra ju, nie omi -
n o tak e Ad mi ni stra cjach na szych
Osie dli.

Ro dzi si zatem re flek sja do co naj -
mniej dziw nych za cho wa lu dzi, któ -
rzy do pie ro po ta kiej tra ge dii za czy -
na j ro zu mie po trze b dba o ci
o y cie i zdro wie oraz ma j tek wa -
sny i wspó miesz ka ców.

Znacz na cz kon tak tu j cych si
te le fo nicz nie to wa ci cie le bd uyt -
kow ni cy lo ka li miesz kal nych, któ -
rzy przez du szy czas utrud nia li,
a na wet unie mo li wia li do ko ny wa -
nie przez su by Spó dziel ni ru ty no -
wych kon tro li okre so wych w za kre -
sie szczel no ci in sta la cji ga zo wych,
spraw no ci prze wo dów ko mi no wych
(spa li no wych i wen ty la cyj nych) czy

te spraw no ci in sta la cji elek trycz -
nych.

Spó dziel nia ja ko za rzd ca, ale i po cz -
ci wa ci ciel bu dyn ków, za wsze do -
ka da a, do ka da i b dzie do ka da mak -
sy mal nej sta ran no ci w re ali za cji
usta wo we go obo wiz ku utrzy my wa nia
bu dyn ków w na le y tym sta nie tech -
nicz nym, zgod nie z za sa da mi za war ty -
mi w pra wie bu dow la nym.

War to w tym miej scu za cy to wa
istot ne frag men ty sto sow nych za pi -
sów za war tych w art. 62 te go pra wa.
Stwier dza ono:

1Obiek ty po win ny by w cza sie
ich uyt ko wa nia pod da wa ne

przez wa ci cie la lub za rzd c:
1) okre so wej kon tro li, co naj mniej

raz w ro ku po le ga j cej na spraw dze -
niu sta nu tech nicz ne go:

a) ele men tów bu dyn ku, bu dow li i in -
sta la cji na ra o nych na szko dli we wpy -
wy at mos fe rycz ne i nisz cz ce dzia a -
nia czyn ni ków wy st pu j cych pod czas
uyt ko wa nia obiek tu, 

b) in sta la cji i urz dze su  cych
ochro nie ro do wi ska,

c) in sta la cji ga zo wych oraz prze -
wo dów ko mi no wych (dy mo wych,
spa li no wych i wen ty la cyj nych

d) okre so wej kon tro li, co naj mniej
raz na 5 lat po le ga j cej na spraw dze -

niu sta nu tech nicz ne go i przy dat no -
ci do uyt ko wa nia obiek tu bu dow -
la ne go, es te ty ki obiek tu bu dow la ne -
go oraz je go oto cze nia. Kon tro l t
po win no by ob j te rów nie ba da nie
in sta la cji elek trycz nej i pio ru no chron -
nej w za kre sie sta nu spraw no ci po -
 cze, osprz tu, za bez pie cze i rod -
ków ochro ny od po ra e, opor no ci
izo la cji prze wo dów oraz uzie mie in -
sta la cjii apa ra tów.

1a) W trak cie kon tro li, o któ rej mo -
wa w ust. 1, na le y do ko na spraw -
dze nia wy ko na nia za le ce z po przed -
niej kon tro li.(...)

4 Kon tro le, o któ rych mo wa
w ust. 1, po win ny by do ko ny -

wa ne, z za strze e niem ust. 5 i 6, przez
oso by po sia da j ce upraw nie nia bu -
dow la ne w od po wied niej spe cjal no -
ci.

5 Kon tro l sta nu tech nicz ne go in -
sta la cji elek trycz nych, pio ru no -

chron nych i ga zo wych, o któ rej mo -
wa w ust. 1 pkt 1 lit. c oraz pkt 2,
po win ny prze pro wa dza oso by po -
sia da j ce kwa li fi ka cje wy ma ga ne
przy wy ko ny wa niu do zo ru nad eks -
plo ata cj urz dze, in sta la cji oraz sie -
ci ener ge tycz nych i ga zo wych.

Nie bez piecz ny gaz
Ru ty no we kon tro le mo g ura to wa nam y cie
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6 Kon tro l sta nu tech nicz ne go
prze wo dów ko mi no wych, o któ -

rej mo wa w ust. 1 pkt 1 lit. C, po win -
ny prze pro wa dza:

1) oso by po sia da j ce kwa li fi ka cje
mi strza w rze mio le ko mi niar -
skim – w od nie sie niu do prze wo dów
dy mo wych oraz gra wi ta cyj nych prze -
wo dów spa li no wych i wen ty la cyj -
nych.(...)

Do ko ny wa nie okre so wych kon tro -
li to re ali za cja za da usta wo wych,
któ rych ce lem jest mak sy mal nie
sku tecz na ochro na y cia i zdro wia
lu dzi przed skut ka mi ewen tu al nych
nie bez pie czestw wy ni ka j cych
z uyt ko wa nia in sta la cji ga zo wych,
elek trycz nych i ko mi no wych, któ re
z ró nych przy czyn mo g by nie -
szczel ne, nie spraw ne lub wa dli we.
Kon tro la, któ ra ujaw ni ta kie przy -
pad ki, wy mu sza po dej mo wa nie dzia -
a sku tecz nie li kwi du j cych wy kry -
te nie pra wi do wo ci. W tym wie tle
zdu mie nie bu dz nie zro zu mie nie
i utrud nia nie do ko ny wa nia kon tro li
przez ca kiem nie ma  – jak na wa -
g pro ble mu – licz b uyt kow ni ków
lo ka li.

Ta kie przy pad ki trak tu je my ja ko
stwa rza nie za gro e nia dla y cia i zdro -
wia miesz ka ców bu dyn ków przez
oso by, któ re nie wpusz cza j kon tro -
lu j cych do lo ka li ze wszyst ki mi kon -
se kwen cja mi zwi za ny mi z ta kim za -
cho wa niem

Po wy czer pa niu wa snych mo li -
wo ci wie lo krot ne go usta la nia ter mi -
nów, nie ste ty ko niecz ne sta je si zo -
e nie do nie sie nia w pro ku ra tu rze
o mo li wo ci po pe nie nia prze stp -
stwa. Skut kiem jest grzyw na dla win -
ne go stwa rza nia za gro e nia i na kaz
udo stp nie nia lo ka lu do prze pro wa -
dze nie kon tro li lub zgo da na przy -
mu so we wej cie do lo ka lu, a to ro dzi
ko lej ne kosz ty.

Nie jest wa ne w ta kich przy pad -
kach czy przy czy n stwa rza nia w ten
spo sób za gro e nia przez ta kich wa -
ci cie li lub uyt kow ni ków lo ka li jest
ich brak wy obra ni, nie od po wie dzial -
no, lek ce wa e nie czy te zwy ka
gu po ta. Ze stro ny Spó dziel ni nie by -
o, nie ma i nie b dzie to le ran cji dla
ta kich po staw i za cho wa. Tak e ze
stro ny wszyst kich, któ rzy ce ni so -
bie bez piecz ne za miesz ki wa nie swo -
je i swo ich bli skich, nie ma co li czy
na to le ran cj. We wszyst kich miesz -

ka niach in sta la cje ga zo we, spa li no -
we, wen ty la cyj ne, elek trycz ne mu sz
by kon tro lo wa ne!

Pro si my o zro zu mie nie i ycz li -
w wy ro zu mia o dla kon tro lu j -
cych, któ rzy nie z wcib stwa lub
ch ci na przy krza nia si miesz ka -
com, mu sz z obo wiz ku wej
do Pa stwa lo ka li w ce lu do ko na -
nia czyn no ci kon tro l nych. Za pew -
niam e je li zaj dzie po trze ba 
ma cie Pa stwo ca o do bo wo do dys -
po zy cji Po go to wie Gazowe pod nr.
992 lub 32 455 22 za trud nia j ce
pra cow ni ków po sia da j cych ko niecz -
ne kwa li fi ka cje do wy ko ny wa nia
prac kon tro l nych przy in sta la cjach,
w któ re wy po sa o ne s Wa sze 
lo ka le.

Ape lu je my do Pa stwa o roz s dek
i udo stp nia nie lo ka li oraz po miesz -
cze przy na le nych dla do ko na nia
kon tro li okre so wych na ka za nych pra -
wem, ale i tych do dat ko wych, do ra -
nych, np. po prze pro wa dzo nych re -
mon tach, od ci ciach ga zu itp., któ rych
wy cz nym ce lem jest za pew nie nie
bez piecz ne go za miesz ki wa nia dla
wszyst kich wspó miesz ka ców miesz -
ka nia i bu dyn ku.

Gaz jest nie zmier nie uy tecz ny, ale
mier tel nie gro ny. Rów nie ten w bu -
tlach tu ry stycz nych, któ re nie opró -
nio ne – by wa – s prze cho wy wa ne
w miesz ka niach, ko mór kach, piw ni -
cach. Ta ka bu tla, gdy wy bu cha, da je
sku tek bom by – nisz czy, pod pa la, za -
bi ja. Tu nie cho dzi o stra sze nie. Tu
cho dzi o wia do mo ist nie nia za -
gro e i ich eli mi na cj. 

Gaz ziem ny to bar dzo no wo cze sne
i bez piecz ne ró do ener gii. W je go
przy pad ku ewen tu al ne za gro e nie mo -
e by spo wo do wa ne je dy nie przez
nas sa mych. Ko rzy stasz z ga zu? Sto -
suj za sa dy:

Fa cho wiec
Gdy ku pisz no w ku chen k,

pie cyk czy piec cen tral ne go ogrze -
wa nia, nie pod  czaj ich na wa sn
r k. Mo e to do pro wa dzi do po -
wsta nia nie szczel no ci, ulat nia nia si
pa li wa ga zo we go i za gro e nia wy bu -
chem. Mon ta em od bior ni ków pa li -
wa ga zo we go mo g zaj mo wa si
tyl ko fir my kon ce sjo no wa ne, któ re
ma j upraw nie nia bu dow la ne i ener -
ge tycz ne. 

Sprawd ety kie t 
Ku pu jc urz dze nia ga zo we,

np. ku chen k, sprawd, czy s one
fa brycz nie do sto so wa ne do po sia da -
ne go w do mu ro dza ju ga zu ziem ne -
go. Ku puj tyl ko urz dze nia z ate stem.

Wen ty la cja
Nie wol no za kle ja ani li kwi -

do wa kra tek wen ty la cyj nych. Dzi ki
nim spa li ny ga zo we s sku tecz nie
od pro wa dza ne i za pew nio ny jest sta -
y do stp wie e go po wie trza. 

Prze gl dy 
Ad mi ni stra tor bu dyn ku ma obo -

wi zek co naj mniej raz w ro ku do ko -
na prze gl du in sta la cji, któ ry po zwo li
wy kry ewen tu al ne nie pra wi do wo ci
i za po biec za gro e niu. Nie spraw ne
urz dze nia ga zo we lub do ko ny wa nie
na praw „do mo wy mi spo so ba mi” mo -
g sta no wi za gro e nie za tru ciem
bd wy bu chem. 

Je e li wy czu je my
ulat nia j cy si gaz:

– o wia da mia my po go to wie ga zo we
(tel. 992) lub stra po ar n (tel. 998),
w te le fo nii ko mór ko wej nr 112;

– nie uy waj my otwar te go ognia;
– nie w czaj my ani nie wy  czaj my
wia ta i in nych urz dze elek -
trycz nych (mo li wo po wsta nia
iskry);

– otwie ra my okna i drzwi, by zro bi
prze cig i za po biec tym sa mym
gro ma dze niu si ga zu;

– za my ka my kur ki od ci na j ce do pyw
ga zu do in sta la cji i urz dze;

– ostrze ga my in nych miesz ka ców
bu dyn ku;

– opusz cza my bu dy nek.
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2014 rok – tak wa ny rok dla na szej Spó dziel ni – jest ju hi sto ri.
Ostat nie je go dni jed nak za pew ne za pad n w pa mi ci wie lu na szym miesz ka com.
Na sza spó dziel nia po sta ra a si o przy go to wa nie swo istych uczt dla du cha i cia a. 

Za cz li my od prze y ar ty stycz nych i pra wie me ta fi zycz nych. Wie czo rem
w ko cie le w. Her ber ta w Wo dzi sa wiu l skim na os. XXX -le cia PRL od by si,
za po wia da ny w na szej ga ze cie, kon cert ko ld.

Ko l dy to utwo ry, któ re w ka dym z nas, tak jak w ka dym Po la ku, bu dz
ogrom ne po ka dy wzru sze i wspo mnie. Nie ma chy ba dru gich ta kich pie ni,
któ re wy wo y wa y by ta kie emo cje. W nich tkwi na sza od wiecz na tra dy cja
i kszta tu j ca nas od dziec ka kul tu ra. 

Pod czas kon cer tu usy sze li my do brze nam zna ne ko l dy w wy ko na niu chó ru
ka me ral ne go AF Mu sic, jak rów nie w wer sji an giel skiej w wy ko na niu An ny
Bucz kow skiej opra wio ne dwi kiem mu zy ki ir landz kiej przez ze spó CAR RAN -
TU OHILL. Usy sze li my nie za po mnia ne dwi ki ko ld wy ko na ne na har fie
przez An n Fa ber sta no wi ce pod kad mu zycz ny do po ezji czy ta nej przez Je rze -
go Ze lni ka. 

Dy ry gent chó ru po rwa pu blicz no do wspól ne go pie wu, a ra do któ r
ema no wa li ar ty ci udzie li a si wszyst kim su cha czom i uczest ni kom te go wy -
da rze nia.

Nie zwy kle za ska ku j co brzmia y zna ne ko l dy, w po  cze niu z ir landz ki mi in stru -
men ta mi, ja kie za gra CAR RAN TU OHILL te go wie czo ra, a przej cia od brzmie
bar dzo ener gicz nych do me lo dyj nych by y mo men ta mi bar dzo in try gu j ce. Czu o
si te, e ka dy wy ko naw ca te go kon cer tu jest sil n oso bo wo ci, a brzmie nie je go
in stru men tu czy go su jest cha rak te ry stycz ne i je mu tyl ko przy pi sa ne, bez wzgl du
na to czy pie wa sam czy z ze spo em. War to pod kre li te, e ko mu ni ka cja ze spo -
u z pu blicz no ci by a wspa nia a nie tyl ko za spra w mu zy ki.

Wi da i su cha by o, e pod czas kon cer tu wy two rzy a si au ra ma gii i wzru sze.
Pew nie sta o si tak m.in. za spra w pu blicz no ci, któ ra do licz nie przy by a i pe -
ni ser ca od da a si prze y wa niu kon cer tu, nie tyl ko su cha niu mu zy ki.

Zo sta o to za uwa o ne przez wy ko naw ców, któ rzy w po dzi ko wa niu za ta ki du -
cho wy udzia na gro dzi li uczest ni ków kon cer tu bi sa mi. 

Trze ba do da, e po  cze nie mu zy ki i po ezji wy wo a o ogól n ra do, któ ra
spo wo do wa a e kon cert mia na praw d nie po wta rzal ny ma gicz ny wy miar. I tak
so bie my l, e chy ba nikt nie wy szed z kon cer tu roz cza ro wa ny, a du a daw ka
bar dzo po zy tyw nej ener gii za pa mi ta na zo sta a na du go.

Po du cho wo -ma gicz nych prze y ciach nad szed jed nak czas na czy st za ba w czy li
za ba w syl we stro w pod gwiaz da mi. Start do wspól ne go wi to wa nia od by si
o godz. 22:00 na bo isku szkol nym SP 10 w Wo dzi sa wiu l skim. Do ta ca przy gry -
wa ze spó na y wo co z pew no ci za ch ci o wszyst kich do ta ca. 

Ze spó wy ko ny wa sta re, do bre i wszyst kim zna ne me lo die, któ re sa me po ry wa y
do za ba wy. To spo wo do wa o, e nikt nie czu ani zim na ani cho du. Wród ba wi -
cych si by y oso by prze bra ne za Mek sy ka nów co ze spó szyb ko pod chwy ci i za -
gra pio sen k Me xi ca na. Co od wa niej si rów nie mo gli za ta czy na sce nie bez po -
red nio przy ze spo le.

O pó no cy Pre zes Na szej Spó dziel ni Jan Gra bo wiec ki zo y y cze nia no wo -
rocz ne, po czym na st pi nie za po mnia ny po kaz sztucz nych ogni w rytm mu zy ki.
Dy na mi ka i roz ma ito fa jer wer ków, któ re roz wie tli y noc i uno si y si nie mal e
nad go wa mi wi tu j cych wzbu dza y nie sa mo wi te emo cje. Po kaz wy wo a nie -
ma e po ru sze nie, któ re go uczest ni cy za ba wy nie kry li ska da jc so bie no wo rocz ne
y cze nia i ba wic si da lej ju w no wym 2015 ro ku. 

Ra zem ko      
!e gna li "my s        
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" tecz nie
 wo rocz nie

  o l# do wo i na we so $o
    sta ry i wi ta li no wy rok
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Na sze spo e cze stwo, co tu du o ukry -
wa sta rze je si, ko lej ne rocz ni ki prze -
cho dz na eme ry tu r i... no wa nie

co da lej? Jak wy pe ni ten czas po zba wio -
ny kie ra tu co dzien nych obo wiz ków, wy -
cho dze nia i po wro tów z pra cy, roz mów
z lud mi, któ rzy pra co wa li obok nas? Jest
to na pew no trud ny okres dla wie lu, gdy
ra do z na ge go przy ro stu wol ne go cza su
mie sza si z smut kiem pust ki i nu dy to cz -
ce go si bez wzgld nie cza su.

Ale prze cie mo e wa nie te raz na st -
pu je czas na szych naj lep szych dni, na szej
naj wik szej ak tyw no ci i wol no ci. Za pew -
ne wa nie tak pod cho dzi do te go czte rech
pa nów z Wo dzi sa wia, na szych osie dlo -
wych s sia dów, któ rzy wraz z eme ry tu ra mi
otrzy ma li, jak im si zda je, no w szan s
na no we y cie. Czas wy pe nio ny po brze gi
ak tyw no ci i ru chem. 

Ra zem spo ty ka my si w miesz ka niu Mi -
ro saw Dur ki, na osie dlu XXX -le cia w Wo -
dzi sa wiu l skim. Pan Mi ro saw do czerw -

ca ub. ro ku pra co wa na ko lei. Te raz ma
czas by za j si opie k nad swy mi wspa -
nia y mi akwa ria mi, któ re czu le pie l gnu je
i jest z nich bar dzo dum ny, a tak e wraz
z ko le ga mi na pra wie co dzien n daw k ru -
chu i wy si ku. 

Wraz z nim o swych do ko na niach opo -
wia da j Ry szard Po par dow ski, od 15 mie -
si cy na eme ry tu rze i An drzej Mor dar ski
na eme ry tu rze od 4 lat – obaj pa no wie pra -
co wa li na ko pal ni „Mar cel”. Do tej gru py
„trzech musz kie te rów” do  cza rów nie
Eu ge niusz De re zi ski od 2 lat na eme ry tu -
rze, jed nak cho ro ba nie po zwo li a mu
uczest ni czy w na szym spo tka niu.

„Nie za rdze wie”, „nie za sie dzie si” – te
ha sa s mot tem ich dzi siej sze go y cia. Jak
je re ali zu j w prak ty ce. mie j si, e przede
wszyst kim trze ba wyj z do mu i ru szy
po przy go d. Gów nie swe wy pra wy po bli -
szej i dal szej oko li cy od by wa j na ro we rach. 

Naj pierw przy po mo cy map i in ter ne tu
pla nu j po dró, a pó niej ru sza j szcz li wi

ku swe mu ce lo wi, po ko nu jc ki lo me try
i trud no ci. Dzien nie mo g „po kn” 100-
150 ki lo me trów i na y ka si du o wie e -
go po wie trza i nie co dzien nych wra e. Zm -
cze ni, ale szcz li wi wra ca j do do mów
i skrzt nie za pi su j w in ter ne cie prze by t
dro g, spa lo ne ka lo rie, okra sza jc to wszyst -
ko wspa nia y mi zdj cia mi z wy pra wy. 

Po zo sta je pa mit ka i do ku men ta cja z ko -
lej nej po dró y sta j ca si jed no cze nie in -
spi ra cj i pod nie t do dal szych wy praw.
I tak to czy si ich y cie wy pe nio ne bez
prze rwy ru chem i przy go da mi.

Gdzie oni nie by li... Ob je dzi li ca  dal -
sz i bli sz oko li c. By li nad za po r go -
cza ko wic k i je dzi li wo kó, za le wu elek -
trow ni „Ryb nik”, by li w Pszczy nie i zo ba czy li
za mek w Twor ko wie. Po nie wa ma my szcz -
cie miesz ka te raz w Eu ro pie bez gra nic
wy pra wi li si kil ka ra zy do Czech zwie dza -
jc Opa w i gra nicz ne umoc nie nia woj sko -
we z lat 30-tych w któ rych te raz jest mu -
zeum. Wy pra wy do po u dnio we go s sia da

y cie wy pe nio ne ru chem

Mi ro saw Dur ka (pierw szy z pra wej) wraz ze swy mi ko le ga mi i wspa nia y akwa rium

Ssiad z osiedla SM „ROW” NA RO WE RACH LUB PIE SZO PO KO NU J SET KI KI LO ME TRÓW
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zresz t bar dzo so bie chwa l, bo to cie ka we
miej sca i przy ja zne dla ro we rzy stów kli ma -
ty ze ro we ro wy mi dro ga mi wcz nie. U nas,
jak to u nas, ro we rzy ci jesz cze spe cjal ny -
mi wzgl da mi si nie cie sz o czym mo e
wiad czy bu do wa dro gi z Ra dli na do Ryb -
ni ka, pod czas któ rej o mi o ni kach dwóch
kó ek za po mnia no z kre te sem. 

Na si pa no wie jed nak jak przy sta o na pe -
nych du chem i po zy tyw ne go my le nia ro -
we rzy stów spe cjal nie nie na rze ka j. S za -
do wo le ni ze swych wy praw, pod czas któ rych
po zna j lsk. – Gdy by nie ro we ry ni gdy
nie do tar li by my do tak wie lu nie zwy kle
cie ka wych oko lic – mó wi z en tu zja zmem.
Opo wia da j rów nie o wszyst kich zda rze -
niach, ja kie na po tka li na swej dro dze, ana -
li zu j wy pra wy, mó wi o dro gach, któ re
prze oczy li i al ter na tyw nych tra sach, któ re
mo na by o prze je cha. Pla nu j na stp ne
wy pra wy, któ rych roz mach i od le go ci
mo g zwy ke go zja da cza chle ba wpro wa -
dzi w osu pie nie. Fan ta zji im nie zby wa
i a po trze b ro man tycz nej przy go dy i „od -
kry wa nia no wych l dów” ma j ju we krwi. 

Du o mó wi tak e o zmia nie na sta wie -
nia spo e cze stwa do nich. Kie dy ja dc
na ro we rze mo na by o spo tka si z od ru -
chem po li to wa niem prze chod niów, co i tak
by o do bre, bo cz sto wo bec ro we rzy stów
po ja wia a si nie ch, a na wet agre sja. Dzi
co raz wi cej osób jest za in te re so wa na i po -
dziw dla nich mie sza si z cie ka wo ci
oto cze nia pra gn ce go wy ko rzy sta ich do -
wiad cze nia i za pa. Bar dzo cht nie dzie l
si z in ny mi swo j wie dz i su  ra da mi
i po mo c wszyst kim, któ rzy by chcie li rów -
nie za kosz to wa ta kiej re kre acji, ja k oni
upra wia j. – Cza sy si zmie nia j – mó -
wi – co raz bar dziej si cy wi li zu je my i to
co na Za cho dzie by o od lat nor ma te raz
sta je si co dzien no ci tak e u nas. 

Cho ro we ry to ich gów na pa sja, to cz -
sto rów nie upra wia j tak e in ne ro dza je
ak tyw no ci fi zycz nej. Po pro stu wy cho dz
z do mu – a wyj cie z do mu, ode rwa nie si

od te le wi zo ra, kom pu ter, a na to ku be ko tli -
wych in for ma cji co dzien nie ser wo wa nych
nam w ogrom nych ilo ciach, o czym wcze -
niej wspo mi na li my to naj wa niej sza spra -
wa i pierw szy krok do suk ce su – i ru sza j
mar szo wym kro kiem w pie sz wy pra -
w. 10 – 15 ki lo me trów w dru j po oko li cy
i te s szcz li wi i na a do wa ni ener gi.

My l te o wy pra wach na nar ty, bo prze -
cie te raz to naj lep szy czas na ta kie for my
re kre acji. Za pew ne jesz cze wpad n na in ne
po my sy, by wal czy z nu da i szu ka no -
wych wra e, bo in wen cji im nie bra ku je,
si te, dzi ki ru cho wi, ma j du o i tyl ko
na le y im y czy, by ich pla ny re ali zo wa y
si w 100 pro cen tach i by in ni szli ich dro -
g i nie za nie dzie li w swych do mach. 

Na sza Spó dziel nia, dla któ rej los se nio -
rów jest nie zwy kle wa ny, a re kre acja i zdro -
wie jest jed nym z gów nych za da, któ ra
m.in. bu du je miej sca, gdzie mo na upra -
wia spor ty i wi czy t y zn fi zycz n, ta -
kie po dej cie do y cia w pe ni po pie ra. 

Pa mit ka z wy pra wy nad za lew go cza ko wic ki

Zdjcie z ostatniej, zimowej wyprawy do Czech
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P o dob nie jak w ubie gym ro ku po dat nik
w ze zna niu rocz nym PIT mo e zde cy do -
wa si na prze ka za nie jed ne go pro cen ta

swo je go po dat ku tyl ko jed nej, wy bra nej przez
sie bie or ga ni za cji po yt ku pu blicz ne go.

Aby prze ka za swój po dat ni cy mu sz je dy -
nie po da – w ska da nym przez sie bie ze zna -
niu po dat ko wym – da ne po zwa la j ce na wa -
ci we zi den ty fi ko wa nie or ga ni za cji po yt ku
pu blicz ne go, któ rej kon to chcie li by za si li.
Czyn no ta trak to wa na jest na rów ni ze zo e -
niem sto sow ne go wnio sku przez po dat ni ka.

W roz li cze niu PIT za 2014 r. iden ty fi ka cja
or ga ni za cji po yt ku pu blicz ne go od by wa si
wy cz nie po nu me rze wpi su do Kra jo we go
Re je stru S do we go (KRS).

Prze ka za nie 1% po dat ku w ze zna niu rocz -
nym za 2014 r. po le ga wic na po da niu nu me ru
wpi su do KRS wy bra nej or ga ni za cji po yt ku
pu blicz ne go oraz wy so ko ci kwo ty na jej rzecz.

Mi ni ster stwa Pra cy na swo jej stro nie in ter -
ne to wej udo stp nia, na bie  co ak tu ali zo wa ny
wy kaz or ga ni za cji po yt ku pu blicz ne go. Wy -
kaz za wie ra na zwy i nu me ry KRS or ga ni za cji
po yt ku pu blicz ne go upraw nio nych do otrzy -
ma nia 1% po dat ku wraz z ra chun ka mi ban ko -
wy mi.

My po dob nie jak w ze szym ro ku ape lu je my
wraz z lo kal ny mi sto wa rzy sze nia mi, przed si -
bior ca mi i sa mo rz dow ca mi o po da ro wa nie 1%
po dat ku o to by da ro wa ne pie ni dze prze ka zy -
wa li dla or ga ni za cji na sze go re gio nu, dzia a j -
cych w po wie cie wo dzi saw skim, gdy du a
cz pie ni dzy z 1% po dat ku tra fia po za re -
gion do pro wa dz cych w me diach du a kam -
pa nie pro mo cyj ne ogól no pol skich fun da cji i sto -
wa rzy sze. Jak wy ni ka z ob li cze pie ni dze
z ty tu u 1 pro cen ta po dat ku z zie mi wo dzi -
saw skiej, to su ma po nad 2 mi lio ny zo tych
do za go spo da ro wa nia. Gdy by cho cia cz,
po o wa tych rod ków – mi lion, uda o si go
zo sta wi w po wie cie wo dzi saw skim to ko rzy -
ci by o by bar dzo wie le: wy da wa li by my te
pie ni dze u nas, na miej scu, by mo e sa mo -
rz dy nie mu sia y oga sza a ty lu kon kur sów
gran to wych, po nie wa to jest ten pie nidz, któ -
ry zo sta je na miej scu.

Pa mi taj my o lo kal nym pa trio ty zmie go spo -
dar czym. Chce my mie pra c ku puj my u swo -
ich, kra jo we pro duk ty, ale tak e zo sta wiaj -
my 1% po dat ku na szym or ga ni za cjom. Te,
któ re naj wi cej w Pol sce zbie ra j, rów nie
naj wi cej wy da j na re kla m i kosz ty ad mi ni -
stra cyj ne – przy po mi na j przed sta wi cie le Wo -
dzi saw skiej Izby Go spo dar czej. Naj wa niej -
szy jest lo kal ny pa trio tyzm go spo dar czy – tak
jak ku po wa nie u sie bie, u swo je go s sia da.
Tak jak po tem zo sta wia nie jed ne go pro cen ta
w swo im po wie cie, e by my mo gli ty mi wa -
sny mi pie nidz mi dys po no wa i po ma ga po -
trze bu j cym.

W ubie gym okre sie trzy naj cht niej wspie -
ra ne or ga ni za cje z na sze go po wia tu to Sto wa -
rzy sze nie Po mo cy Dzie ciom „Po ko chaj mnie”,

Fun da cja „Wspól no ta do brej wo li” oraz Miej -
ski Klub Ho no ro wych Daw ców. Na to miast naj -
po pu lar niej sz or ga ni za cj wspie ra n przez wo -
dzi saw skich po dat ni ków w ostat nich dwóch
la tach jest Fun da cja Dzie ciom „Zd y z po -
mo c”.

Wra ca jc do pa ce nia po dat ków przy po mi -
na my, i 1% mo na wy li czy rów nie z ko rek -
ty ze zna ni. Na wet wic je li ju te raz zo y li -
my ze zna nie po dat ko we i za po mnie li my
o prze ka za niu 1 pro cen ta to mo e my po pra wi
swo je ze zna nie. 

Kwo ta po dat ku prze zna czo na do prze ka za -
nia mo e wy ni ka nie tyl ko z ze zna nia po dat -
ko we go zo o ne go w ter mi nie okre lo nym dla
je go zo e nia, ale tak e z ko rek ty te go ze zna -
nia – jed nak pod wa run kiem, e ko rek ta ta zo -
sta a do ko na na w ci gu dwóch mie si cy od upy -
wu ter mi nu do zo e nia ze zna nia po dat ko we go.
Ozna cza to, e ko rek ty do ko ny wa ne w ter mi -
nie pó niej szym nie upraw nia j do za dys po no -
wa nia kwo t 1% po dat ku na le ne go na rzecz
wy bra nej or ga ni za cji po yt ku pu blicz ne go.

Kon se kwen cj roz sze rze nia mo li wo ci prze -
ka zy wa nia 1% po dat ku, wy ni ka j ce go nie tyl -
ko z ze zna nia, ale tak e z je go ko rek ty, jest
wpro wa dze nie w Or dy na cji po dat ko wej sto -
sow nych re gu la cji pre cy zu j cych roz li cza nie
nad pa ty. Zgod nie z art. 77c Or dy na cji nad pa -
ta, wy ni ka j ca z ko rek ty ze zna nia w po dat ku
do cho do wym od osób fi zycz nych, b dzie po -
mniej sza na o kwo t od po wia da j c nad wy ce
kwo ty prze ka za nej na rzecz or ga ni za cji po yt -
ku pu blicz ne go, zgod nie z wnio skiem po dat ni -
ka, po nad za okr glo n do pe nych dzie si tek
gro szy w dó kwo t 1% po dat ku na le ne go
wy ni ka j ce go z tej ko rek ty. Te sa me za sa dy
b d mia y za sto so wa nie do nad pat wy ni ka j -
cych z de cy zji okre la j cej wy so ko zo bo -
wi za nia w po dat ku do cho do wym od osób fi -
zycz nych, wy da nych przez wa ci wy or gan
po dat ko wy lub wa ci wy or gan kon tro li skar -
bo wej.

W prak ty ce cz sto zda rza j si sy tu acje, e
po dat nik – w wy ni ku bd ne go ob li cze nia po -
dat ku na le ne go – za de kla ru je w ze zna niu
na rzecz or ga ni za cji po yt ku pu blicz ne go kwo -
t wy sz ni wy ni ka j ca z po praw nie ob li czo -
ne go po dat ku na le ne go. W kon se kwen cji,
na kon to or ga ni za cji po yt ku pu blicz ne go wpy -
wa za wy o na kwo ta. Wów czas re gu la cje za -
war te w art. 77c Or dy na cji spo wo du j, e skut -

ki te go b du ob ci  bez po red nio po dat ni ka,
a nie bu det pa stwa. To po dat nik bo wiem po -
kry je z wa snych rod ków ró ni c w wy li cze -
niu 1%.

Tak jak do tych czas prze ka za nie 1% po dat -
ku za po red nic twem na czel ni ka urz du skar -
bo we go b dzie si od by wa o na wnio sek po -
dat ni ka. Zgod nie z ust. 3 art. 45c usta wy
o po dat ku do cho do wym od osób fi zycz nych
za wnio sek po dat ni ka uwa a si wska za nie
w ze zna niu po dat ko wym al bo w ko rek cie te -
go ze zna nia, zo o nej nie pó niej ni w ci gu
dwóch mie si cy od upy wu ter mi nu dla zo -
e nia ze zna nia po dat ko we go or ga ni za cji po -
yt ku pu blicz ne go, przez po da nie nu me ru
wpi su do Kra jo we go Re je stru S do we go oraz
kwo ty do prze ka za nia na rzecz tej or ga ni za -
cji, w wy so ko ci nie prze kra cza j cej 1% po -
dat ku na le ne go.

Prze ka za nie wska za nej w ze zna niu kwo -
ty 1% po dat ku na le ne go zo sta o uza le nio ne
od do ko na nia przez po dat ni ka za pa ty w pe -
nej wy so ko ci te go po dat ku sta no wi ce go pod -
sta w ob li cze nia kwo ty, któ ra ma by prze ka -
za na na rzecz or ga ni za cji po yt ku pu blicz ne go,
nie pó niej ni w ter mi nie dwóch mie si cy
od upy wu ter mi nu dla zo e nia ze zna nia po -
dat ko we go. W ten spo sób wy eli mi no wa ny zo -
sta przy mus wy ko na nia przez na czel ni ka urz -
du skar bo we go dys po zy cji prze ka za nia 1%
po dat ku na le ne go w sy tu acji, gdy po da tek
wy ni ka j cy z ze zna nia nie zo sta przez po dat -
ni ka za pa co ny.

Pie ni dze z 1% po win ny zo sta wpa co ne
na ra chu nek ban ko wy or ga ni za cji nie pó niej
ni w trze cim lub w czwar tym mie si cu, li czc
od ko ca mie si ca, w któ rym upy n ter min
do zo e nia ze zna nia po dat ko we go.

Ist niej obo wi zek prze ka zy wa nia or ga ni za -
cji przez na czel ni ka urz du skar bo we go imie -
nia, na zwi ska i ad re su po dat ni ka oraz wy so ko -
ci wska za nej w ze zna niu kwo ty prze ka za nej
na rzecz tej or ga ni za cji – po wy ra e niu przez
po dat ni ka w ze zna niu po dat ko wym (lub ko -
rek cie te go ze zna nia zo o nej nie pó niej ni
w ci gu dwóch mie si cy od upy wu ter mi nu
dla zo e nia ze zna nia po dat ko we go – czy li
do ko ca czerw ca) zgo dy na prze ka za nie ww.
da nych. In for ma cje te na czel nik urz du skar -
bo we go prze ka zu je or ga ni za cji po yt ku pu -
blicz ne go w for mie pi sem nej w lip cu lub
w sierp niu ro ku po dat ko we go, w któ rym jest
ska da ne ze zna nie po dat ko we.

Bez zmian po zo sta spo sób prze ka zy wa nia
przez na czel ni ków urz dów skar bo wych kwot
za de kla ro wa nych przez po dat ni ków w ra -
mach 1% po dat ku. Prze ka za nie od by wa si
b dzie na wska za ny przez or ga ni za cj ra chu -
nek ban ko wy. Do wska za nia ra chun ku prze -
zna czo ne go na ten cel s zo bo wi za ne or ga ni -
za cje upraw nio ne do otrzy ma nia kwot
prze ka zy wa nych na ich rzecz przez po dat ni -
ków w ra mach 1% po dat ku, wy mie nio ne w wy -
ka zie tych or ga ni za cji.

PO DAT KI ZA 2014 ROK

Pa mi taj my o prze ka za niu 
po dat ku1%
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O nie pro szo nych go ciach w na szych do -
mach, któ rzy bu dz wstrt i roz no sz
za raz ki ju w tym ro ku pi sa li my w na -

szej ga ze cie obie cu jc kon ty nu acje te ma tu.
Szkod ni ki mo g do sow nie za tru nam y -
cie. e by si ich po zby trze ba po zna ich
na tu r i zwy cza je. Wi zy ty tych nie pro szo -
nych i nie mi ych go ci mo e my si spo dzie -
wa przez okr gy rok. Za rów no w wie lo -
pi tro wym blo ku jak i w eks klu zyw nej wil li.
Ci in tru zi za zwy czaj zo sta j z na mi na du -
ej. Lu bi ciem ne k ty, spi ar nie, piw ni ce
i stry chy.

Na osie dlach w ca ej Pol sce jak i w za so -
bach SM ROW trwa nie ustan na wal ka z szkod -
ni ka mi uprzy krza j cy mi nam y cie. Po przed -
nio pi sa li my o owa dach w na szych
miesz ka niach. Naj cz ciej ata ku j nas pru -
sa ki, plu skwy, mo le oraz mrów ki. Jed nak
owa dy nie wy czer pu j li sty. Do uprzy krza j -
cych nam y cie szkod ni ków na le  rów nie
gry zo nie. Zna my je do do brze – to my szy
i szczu ry, od daw na bli sko zwi za ne z lud -
mi. Lu bi nasz za pach i na sze je dze nie. Zna -

j i przy zwy cza jo ne s do za pa chu czo wie -
ka, któ ry po zo sta wio ny na karm ni kach
i pu ap kach nie dzia a na nie od stra sza j co. 

Ci „go cie” ma j bar dzo do brze roz wi ni -
ty zmys sma ku. Gry zo nie po tra fi wy czu
smak sod ki, so ny, gorz ki i kwa ny. S bar -
dzo wy bred ne. Wy czu wa j za nie czysz cze -
nia po kar mu; po tra fi wy kry nie któ re sub -
stan cje w st e niu 250 ppb (250 na mi liard
cz ci). S bar dzo wy bred ne, pre fe ru j wie -
y po karm bar dziej ni ze psu ty, st chy i nie -
wie y.

Bar dzo cz sto mo e my si spo tka mysz
do mo w, któ ra jest ma ym ssa kiem z rz du
gry zo ni y j cym w bez po red nim oto cze niu
czo wie ka. My szy gnie d si we wszyst -
kich ro dza jach do mostw w mie cie i na wsi,
jak rów nie w przy do mo wych ogro dach
i miej skich par kach. Ge ne ral nie, mysz do -
mo wa nie jest w sta nie prze y z da la od ludz -
kich osie dli. My szy uwa a si za szkod ni ki,
po nie wa roz no sz gro ne cho ro by za ka -
ne, za nie czysz cza j yw no i nisz cz ludz -
ka wa sno.

Cia o do ro sej my szy do mo wej ma oko -
o 7,5 – 10 cm du go ci, a jej ogon mie -
rzy 5 – 10 cm. Mysz wa zy prze cit -
nie 10 – 25 g. Jej fu ter ko z krót kie go wo sia,
mo e przy bie ra ko lor od br zo we go do czar -
ne go, przy czym brzuch jest ja niej szy ni
resz ta cia a. Cza sa mi mysz jest my lo na ze
szczu rem, cho cia ten ostat ni jest znacz nie
wik szy (ok. 20 – 27 cm du go ci) i po sia da
wy dat niej sza go w oraz a py w sto sun ku
do tu o wia.

Mysz do mo wa z po wo dze niem sto su je
bar dzo ro ne spo so by, aby nie po strze e nie

wli zgn si do ludz kich do mostw. Gry zo -
nie po tra fi do sta si do wn trza bu dyn ku,
ko rzy sta jc z otwar tych lub nie szczel nych
okien i drzwi, z otwo rów i dziur za rów no
w cia nach jak i w drew nia nych ele men tach
do mu, z szy bów i pu sta ków wen ty la cyj nych
oraz prze strze ni wo kó ró ne go ro dza ju rur
in sta la cyj nych. Zwie rz ta s zdol ne do sko -
ków na wy so ko 45 cm i po zio mej wspi -
nacz ki po szorst kich cia nach. W sprzy ja j -
cych wa run kach – w cie pym po miesz cze niu,
przy do stat ku po y wie nia, bra ku na tu ral -
nych wro gów i bez od po wied niej de ra ty za -
cji, z po je dyn czej pa ry gry zo ni mo e po -
wsta po pu la cja o ogrom nych roz mia rach.
Ci a u my szy do mo wej trwa za le d wie 20
dni, a w ka dym mio cie jest oko o 5 – 6
mo dych.

Mysz mo e y za rów no we wntrz jak
i na ze wntrz bu dyn ku przez cze lub ca y
rok. Za zwy czaj jed nak, przed zi ma, a wic
wa nie te raz, gry zo nie szu ka j schro nie nia
w cie pych po miesz cze niach, gdzie bez prze -
szkód mo g si roz mna a i ma j a twy do -

stp do po y wie nia. Na in wa zje my szy s
na ra o ne w rów nym stop niu bu dyn ki miesz -
kal ne i uyt ko we, jak na przy kad re stau ra -
cje, pu by, skle py, ho te le, szpi ta le, przed szko -
la i szko y. My szy wy bie ra j ciem ne i su che
miej sca, któ re na da j si na kry jów k i do bu -
do wy gniazd – przy ka do wo prze strze
pod pod o ga i co ko em przy po do go wym,
stry chy, piw ni ce, spi ar ki, ko mór ki, sza fy
i ko mo dy. Mysz do mo wa, któ ra w na tu rze
y wi si gow nie ro li na mi, w ludz kich do -
mo stwach, e ru je na pro duk tach mcz nych,
mlecz nych i mi snych. Gry zo nie zja da j
rów nie swo je od cho dy, aby w ten spo sób
przy swo i so bie rod ki od yw cze wy twa -
rza ne przez bak te rie w je li tach.

Te ma e szkod ni ki s ak tyw ne przede
wszyst kim o zmierz chu i no c. Gry zo nie
uni ka j wia ta i s bar dzo wra li we na wszel -
kie go ro dza ju dwi ki, dla te go ra czej trud no
je do strzec, na wet, kie dy prze by wa j po za
swo imi kry jów ka mi. Nie mniej jed nak, wy -
kry cie sa mej pla gi nie na str cza wik szych
ko po tów, po nie wa my szy po zo sta wia j wy -
ra nie la dy swo jej obec no ci, w tym przede
wszyst kim od cho dy. Mysz wy da la oko -

o 80 – 120 ma ych (ok. 6 mm du go ci),
czar nych bob ków dzien nie, któ re mo na zna -
le wsz dzie tam, gdzie gry zo nie prze by -
wa j i po ru sza j si. In nym wy ra nym sy -
gna em obec no ci szkod ni ków s la dy ich
z bów na me blach, co ko ach przy po do go -
wych, tyn ku, opa ko wa niach rod ków spo -
yw czych i sa mej yw no ci. My szy gry z
przed mio ty, aby cie ra z by, do sta si
do po y wie nia lub zgro ma dzi ma te ria na bu -
do w gniaz da, dla te go w po miesz cze niach
opa no wa nych przez gry zo nie, mo na prze -
wa nie zna le drob ne mie ci, cin ki drew -
na, skraw ki pa pie ru, ka wa ki tek sty liów oraz
reszt ki nad gry zio ne go je dze nia. Uwa ny
prze gld wy ka dzin, pod óg i co ko ów przy -
po do go wych po zwa la wy kry otwo ry o red -
ni cy ok. 2 cm, któ re prze wa nie s wej cia -
mi do my sich gniazd. My szy re gu lar nie
po ru sza j si po tych sa mych tra sach, gdzie
po zo sta wiaj wy ra ne sa dy w po sta ci tu -
stych plam po cho dz cych z bru du oraz na -
tu ral nych ole jów wy twa rza nych przez gru -
czo y na skó rze. Po za do mem, przy ka do wo

w ogro dzie, tra sy uy wa ne przez my szy
przy po mi na j w skie cie ki o sze ro ko ci
ok. 5 – 7 cm, ca ko wi cie po zba wio ne we ge -
ta cji. Oprócz te go, pla my mo czu i wo sy
na wy ka dzi nach pod o go wych oraz ostry
za pach fu tra gry zo ni, jed no znacz nie wska -
zu j na obec no du ej po pu la cji szkod ni -
ków w da nym po miesz cze niu. Cza sa mi w no -
cy, mo na wy ra nie usy sze pi ski i od go sy
gry zie nia wy da wa ne przez my szy.

My szy prze no sz nie bez piecz ne cho ro by
jak lep to spi ro z, sal mo nel lo z, ta siem ca
i wcie kli zn. Naj czst sz przy czy n in fek -
cji u lu dzi jest spo y cie yw no ci ska o nej
my si mi od cho da mi. Oprócz roz no sze nia cho -
rób, mysz do mo wa nisz czy plo ny i za pa sy
yw no ci jak rów nie kon struk cje bu dyn -
ków. Za nie czysz cza jc pro duk ty yw no cio -
we swo imi od cho da mi, mo czem i wo sa mi,
gry zo nie ni we cz znacz nie wi cej po y wie -
nia ni s w sta nie zje. Oprócz te go, gry -
zc wszyst ko w swo im oto cze niu, my szy
po tra fi po wa nie uszko dzi drew nia ne kon -
struk cje bu dyn ków, cia ny, ka ble elek trycz -
ne i te le fo nicz ne, in sta la cje jak rów nie in ne
ele men ty wy po sa e nia do mu. W ten spo sób
gry zo nie przy spa rza j znacz nych strat ma -
jt ko wych za rów no oso bom pry wat nym jak
i in sty tu cjom pu blicz nym.

Utrzy my wa nie po rzd ku w do mu i w je go
oto cze niu ma pod sta wo we zna cze nie w za -
po bie ga niu i ogra ni cza niu in wa zji szkod ni -
ków. Bu dyn ki po win ny by w do brym sta -
nie, a wszyst kie ko niecz ne na pra wy
prze pro wa dza ne na bie  co. Na le y uszczel -

UCILIWE I NIEBEZPIECZNE

Gryzonie w naszych domach

dokoczenie str. 12
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ni drzwi, okna, dziu ry, wy rwy i in ne otwo -
ry, któ re my szy ozy wa j, aby do sta si
do wn trza bu dyn ku, Istot nym jest, aby go -
to we ró da po y wie nia dla gry zo ni, jak ku -
by na od pa dy do mo we, pry zmy kom po stu,
karm ni ki dla pta ków i kar m dla zwie rzt
do mo wych, re gu lar nie spraw dza na obec -
no gry zo ni i za bez pie czy przy ka do wo
po kry wa mi lub umie ci w skrzy niach i po -
jem ni kach. Znaj du j ce si w po bli u bu dyn -
ku mie ci, sto sy drew na, krze wy, za ro ni te
traw ni ki oraz ge ste li sto wie s dla my szy
do sko na l kry jów k i na tu ral nym miej scem
na za ka da nie gniazd, dla te go na le y jak naj -
cz ciej po rzd ko wa oto cze nie do mu, osu -
wa jc od pa dy, li cie i za pusz czo ne za ro la.
Oprócz te go, utrzy my wa nie po miesz cze
miesz kal nych i ro bo czych w czy sto ci, usu -
wa nie resz tek je dze nia jak rów nie prze cho -
wy wa nie po y wie nia w za mkni tych po -
jem ni kach po zwa la znacz nie zmniej szy
za gro e nie in wa zja szkod ni ków.

Je e li w bu dyn ku ju za do mo wi a si po -
pu la cja my szy, tyl ko fir ma wy spe cja li zo wa -
na w zwal cza niu gry zo ni, jest w sta nie sku -
tecz nie po zby si wszyst kich szkod ni ków.
rod ki za po bie gaw cze, któ rych ce lem jest
utrzy ma nie bu dyn ku i je go oto cze nia w czy -
sto ci i po rzd ku, mo g je dy nie zre du ko wa
licz b szkod ni ków w da nej po pu la cji, ale nie
s w sta nie ca ko wi cie wy eli mi no wa pla gi
my szy. W ta kich sy tu acjach ko niecz nym jest
umiesz cze nie tru tek i pu a pek na my szy
w miej scach, gdzie gry zo nie prze by wa j i po -
ru sza j si. Trut ka dzia a, je e li mysz ja po -
knie, dla te go rod ki gry zo nio bój cze za zwy -
czaj  czy si z po y wie niem, atrak cyj nym
dla szkod ni ków, jak przy ka do wo z pro duk -
ta mi zbo o wy mi lub ro ne go ro dza ju ziar na -
mi. Spe cja li ci od de ra ty za cji uy wa j spe -
cjal nych pu de lek lub po jem ni ków z przy n t,
aby nie do pu ci do kon tak tu lu dzi i zwie rzt
do mo wych z trut ka na my szy.

Dru gim nie po  da nym osob ni kiem w na -
szym oto cze niu jest szczur (Rat tus) ro dzaj
gry zo nia z ro dzi ny my szo wa tych obej mu j -
cy oko o 50 ga tun ków. Do naj bar dziej zna -
nych na le , wy st pu j ce rów nie w Pol sce,
szczur nia dy i szczur w drow ny.

Szczur nia dy (Rat tus rat tus) ga tu nek gry -
zo nia z ro dza ju szczu rów. Jest nie co mniej -
szy od swo je go krew nia ka, szczu ra w drow -
ne go. Du go cia a 16-23 cm, du go
ogo na 18-25 cm, ma sa cia a 175-200 g. Pysk
ostro za ko czo ny, du e uszy, cien kie i pra -
wie na gie. Grzbiet cia a ubar wio ny naj cz -
ciej na ko lor sza ro -br zo wy, ale u ró nych
osob ni ków wy st pu je du a zmien no ubar -
wie nia; od sza re go po przez ró ne bar wy po -
red nie a do czar ne go. Spodnia cz cia a
ja niej sza.

Praw do po dob nie po cho dzi z po u dnio wo -
-wschod niej Azji. W Pol sce wy st pu je na nie -
licz nych sta no wi skach w do rze czu Od ry
i w nie któ rych por tach na wy brze u Ba ty -
ku, ale je go za sig nie jest do kad nie zna ny.
Wia do mo, e w ostat nich la tach je go li czeb -
no znacz nie si zmniej szy a – z wie lu ro -

do wisk zo sta wy par ty przez swo je go kon -
ku ren ta szczu ra w drow ne go.

Szczur nia dy prze by wa wy cz nie w po -
bli u sie dzib ludz kich, gdzie za sie dla stry -
chy, ma ga zy ny zbo o we, pod da sza, ha le tar -
go we i ró ne go ro dza ju za bu do wa nia
go spo dar cze. Cha rak te ry stycz ne, e w od -
ró nie niu od szczu ra w drow ne go zaj mu je
zwy kle wy sze kon dy gna cje bu dyn ków. Po -
tra fi wspi na si po mu rach, mo na go spo -
tka w miej scach wy da wa o by si ma o
praw do po dob nych. Cz sto wy st pu je w ma -
ga zy nach por to wych. W cza sach a glow -
ców to wa nie szczur nia dy by cz stym,
cho nie chcia nym to wa rzy szem e gla rzy.

W miej scach, gdzie nie jest po szo ny, wy -
ka zu je ak tyw no ca o do bo w. Jest wszyst -
ko er ny i ma o wy bred ny pod wzgl dem
od y wia nia.

Roz mna a si bar dzo szyb ko. Okres roz -
rod czy trwa ca y rok. Ci a trwa od 20 do 24
dni, w jed nym mio cie sa mi ca ro dzi od 3 do 15
mo dych. W ci gu ro ku da je od 2 do 6 mio -
tów. Mo de ro dz si le pe, oczy otwie ra j
po kil ku na stu dniach, a doj rza o pcio w
osi ga j po 3 – 6 mie si cach. Szczur nia dy
do y wa do 4 lat.

Jest ga tun kiem bar dzo szko dli wym z punk -
tu wi dze nia czo wie ka. Po dob nie, jak szczur
w drow ny wy rz dza du e szko dy go spo -
dar cze (nisz czy yw no, prze gry za in sta la -
cje elek trycz ne i in ne, nisz czy me ble itd.).
Po nad to jest no si cie lem du my.

Szczur w drow ny (Rat tus no rve gi cus) ga tu -
nek gry zo nia z ro dzi ny my szo wa tych (Mu ri -
dae). Wy wo dzi si z po u dnio wo -wschod niej
Azji. Pierw sze do nie sie nia o po ja wie niu si te -
go ga tun ku w Eu ro pie po cho dz zAn glii z 1732
ro ku. Ja ko ga tu nek sy nan tro pij ny roz prze strze -
ni si na ca ym wie cie. W wie lu mia stach po -
pu la cja tych gry zo ni mo e prze wy sza licz b
miesz ka ców da ne go mia sta. Naj cht niej za -
miesz ku je piw ni ce, ka na li za cj, wy sy pi ska
mie ci, ma ga zy ny i ska dy. Cht nie prze by wa
w oko li cy wo dy, do brze py wa. Jest wszyst ko -
er ny, z du ym udzia em po kar mu zwie rz ce -
go. Ak tyw ny ca  do b, naj bar dziej w no cy.

Dru gi ga tu nek to szczur w drow ny, któ ry
cht nie prze by wa w oko li cy wo dy, do brze
py wa. Jest wszyst ko er ny, z du ym udzia -
em po kar mu zwie rz ce go. Ak tyw ny ca 
do b, naj bar dziej w no cy.

Du go tu o wia i go wy – 19-30 cm. Du -
go ogo na – 13-23 cm. Ci ar 240-550 gra -
mów. Grzbiet bru nat no sza ry, z ó ta wym od -
cie niem; spód bia a wy, ó ta wy lub sza ry.
Cia o kr pe, pysk t po za ko czo ny, uszy krót -
kie. Sa mi ca ma 5-6 par sut ków. Zdol no
do roz ro du osi ga w wie ku 3-4 mie si cy.
Oko o 4 mio ty na rok. W mio cie red nio 7
mo dych, któ re otwie ra j oczy w 13-17 dniu.

Ten szkod nik zo sta udo mo wio ny i wa -
nie szczu ra w drow ne go mo e my ku pi

w skle pach zoo lo gicz nych obok cho mi ków
czy wi nek mor skich. Jest on te wa nym
zwie rz ciem la bo ra to ryj nym.

Za rów no szczur w drow ny, jak i szczur
nia dy bo j si czo wie ka, s ma o agre syw -
ne. Gdy wi dz czo wie ka ucie ka j, lecz je -
e li nie ma j do kd – bro ni si po przez
atak, rzu ca j si na czo wie ka w oko li ce
twa rzy i gry z. Za ob ser wo wa no wie lo krot -
nie, i szczur po tra fi od bi si od pod o a
na wy so ko twa rzy do ro se go czo wie ka.
Po tra fi te w ci gu do by prze by do kil ku -
na stu ki lo me trów w po szu ki wa niu po y wie -
nia. By wa roz no si cie lem wie lu cho rób, z któ -
rych naj wik szy pro blem sta no wi wcie kli zna. 

Rzad ko w jed nym miej scu, w jed nym obiek -
cie, wy st pu j szczu ry i my szy. Dla my szy
do mo wej naj gro niej szym wro giem na tu ral -
nym jest wa nie szczur. Gdy jed nak tak si
zda rzy, wte dy szczur w drow ny zaj mu je po -
miesz cze nia par te ro we, piw ni ce, ci gi kli ma -
ty za cyj ne, ka na li za cj, czy li miej sca, w któ -
rych jest „ciem no”. My szy za sie dla j wte dy
stry chy i pod da sza, gdzie jest ci gle „ja sno”.
Do po dob ne go po dzia u bu dyn ku do cho dzi
wte dy, gdy jest za j ty przez szczu ra w drow -
ne go i szczu ra nia de go. Gdy spo tka j si
osob ni ki od rb nych ga tun ków, wte dy sil niej -
szy szczur w drow ny prze p dza od po kar mu
szczu ra nia de go, a na wet go za gry za. 

Je li w na szym miesz ka niu po ja wi si nie -
pro sze ni go cie w po sta ci gry zo ni, to do brze
by by o, gdy by my jak naj szyb ciej pod j li od -
po wied nie dzia a nia, któ rych efek tem b dzie
ich eli mi na cja. Im wcze niej si do te go za -
bie rze my, tym szyb ciej pro blem zo sta nie roz -
wi za ny. Za nie dbu jc t kwe sti mu si my li -
czy si z tym, e szkod ni ki mo g si roz ple ni
i po czy ni zde cy do wa nie wik sze szko dy.

Sta rym jak wiat spo so bem na po zby cie si
gry zo ni z do mu s wszel kie go ro dza ju pu ap -
ki na my szy i szczu ry. Je li na szym pro ble -
mem nie jest je den osob nik, to ta kie urz dze -
nie mo e nie za a twi pro ble mu. Po za tym nie
ka dy chce zaj mo wa si za ka da niem ta kiej
pu ap ki nie wspo mi na jc ju o tym, e nie -
umie jt ne za ka da nie pu ap ki mo e sko czy
si dla nas ura zem, a w przy pad ku pu ap ki
na szczu ry (ma j one do dat ko we kol ce) na wet
po wa nym ura zem i je go kon se kwen cja mi.

Po za pu ap ka mi w skle pach mo na ku pi
ró ne go ro dza ju trut ki na my szy i szczu ry.
Trze ba jed nak uwa a, aby nikt z na szych
do mow ni ków (szcze gól nie dzie ci dla któ -
rych ta ka tru ci zna mo e wy gl da jak cu -
kier ki) oraz zwie rzt do mo wych nie po kn
jej. Kon se kwen cje te go mo g by tra gicz ne.

Chy ba naj lep szym jed nak spo so bem wal ki
z gry zo nia mi to ko rzy sta nie z usug pro fe sjo -
nal nej fir my zaj mu j cej si de ra ty za cj, czy li
od szczu rza niem. Z usug ta kich pro fe sjo na li -
stów ko rzy sta na co dzie na sza spó dziel nia
wal cz ca bez prze rwy ze szkod ni ka mi.

Po win ni my rów nie pa mi ta o nie ua -
twia niu y cia gry zo niom. Wie lo krot nie pi -
sa li my w na szej ga ze cie o lu dziach wy rzu -
ca j cych yw no przez okna na traw ni ki
wo kó na szych blo ków. W ta ki spo sób np.
do sko na le do kar mia my szczu ry i za pew nia -
my im wprost kom for to we wa run ki by to we.

dokoczenie ze str. 11
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O de wa sta cjach na te re nie na szych
osie dli pi sze my sys te ma tycz nie. Nie -
ste ty jest to sta y pro blem i wal ka

z nim przy po mi na nie ste ty cza sa mi wal -
k z wia tra ka mi. Ko lej ni mo dzi lu dzie
de wa stu j na sze wspól ne do bro, bez myl -
nie nisz cz wy pra co wa ny przez nas wspól -
nie ma j tek. 

Tak by o m.in. w przeded niu Bo e go
Na ro dze nia. Gdy wik szo na szych miesz -
ka ców spo so bi a si do te go tak wa ne go
w na szej tra dy cji wi ta 23 grud nia w go -
dzi nach po ran nych nie zna ni spraw cy uszko -
dzi li fon tan n znaj du j c si na Te re nie
Re kre acyj nym na os. XXX -le cia PRL
przy bud. 131-135. 

Stra ty, któ re po nio sa Spó dziel nia, czy li
MY wszy scy, zo sta y osza co wa ny na nie -
ma  kwo t ok. 1 600 z. Te raz trze ba b -
dzie t fon tan n, zbu do wa n prze cie, by
cie szy a oko wszyst kich miesz ka ców, upik -
sza a oko li c, re mon to wa.

Ju w tym ro ku, 18 stycz nia, ja ki ko lej -
ny wan dal wy bi wi tro lit oraz uszko dzi
drzwi wej cio we do klat ki w bu dyn ku
przy uli cy Prze my sa wa 15 A, Nie wia do -
mo dla cze go drzwi wej cio we tak de ner -
wu j mo dych tro glo dy tów. Ich nisz cze nie
to „kla sy ka” dzia a wan da li, co raz sy szy
si o ta kich ak tach de struk cji. Jed nak „twór -
cy” te go dzie a znisz cze nia, ko cz bar dzo
smut no. Przy ka dem niech b dzie 27-let ni
Kry stian Kor nas, któ ry w lip cu 2013 ro ku
na ul. Prze my sa wa 12 w Wo dzi sa wiu l -
skim przy po mo cy kop nia ków znisz czy
drzwi wej cio we do te go bu dyn ku po wo -
du jc stra t w wy so ko ci ok 500 z. Ten
wan dal spra wie dli wo ci nie uszed. 

Sd Re jo no wy w Wo dzi sa wiu l skim,
ska za go na 6 mie si cy po zba wie nia wol -
no ci, wa run ko wo za wie sza jc ka r na
okres 2 lat. Oskar o ny mu si rów nie na -
pra wi po nie sio n szko d i za pa ci Spó -
dziel ni Miesz ka nio wej ROW oraz po nie
kosz ty s do we.

Sd orzek rów nie po da nie do pu blicz -
nej wia do mo ci w na szej ga ze cie sen ten cji
wy ro ku.

Przy po mi na my rów nie po raz dru gi
o spra wie 28-let nie go Mi cha a Sa si ma.
Zgod nie wo l s du, ja ko do dat ko w ka r
i prze stro g dla in nych, po da je my z imie -
nia i na zwi ska wan da la, a wa ci wie do
wy ra cho wa ne go zo dzie ja, któ ry krad nc
dla zy sku nisz czy na sze wspól ne mie nie. 

Mi cha Sa sim od czerw ca do pa dzier -
ni ka 2013 ro ku z kla tek scho do wych blo -
ków Spó dziel ni Miesz ka nio wej ROW
nr 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 16 przy uli cy Prze -
my sa wa w Wo dzi sa wiu l skim dzia a -
jc z pre me dy ta cja ukrad w krót kich od -
st pach cza su 69 sztuk za wo rów od
hy dran tów i 63 sztu ki pr dow nic wod -
nych. War to skra dzio nej ar ma tu ry prze -
kro czy a su m 9800 z.

Uj ty przez po li cj sta n przed S dem
Re jo no wym w Wo dzi sa wiu l skim, któ ry
ska za go na 10 mie si cy po zba wie nia wol -
no ci, wa run ko wo za wie sza jc ka r na okres
3 lat. Oskar o ny mu si rów nie na pra wi po -
nie sio n szko d i za pa ci Spó dziel ni Miesz -
ka nio wej ROW pra wie 10.000 z.

Sd orzek rów nie trzy krot ne po da nie
do pu blicz nej wia do mo ci w na szej ga ze -
cie sen ten cji wy ro ku.

Wy ro ki te mo na na zwa ko lej nym suk -
ce sem na szej ad mi ni stra cji i po li cji. Ko lej ni
spraw cy de wa sta cji zo sta li za pa ni i po nie li
za su o n ka re, ale prze cie ta kie suk ce sy
nie cie sz. S tyl ko po wo dem za du my i smut -
ku. Wan da le to oso by
z re gu y mo de i nie
my l ce o kon se kwen -
cjach swych czy nów,
a te s bar dzo nie cie -
ka we, ka d ce si cie -
niem na ich y ciu, Ju
na sa mym star cie,
przy wy bo rze szko y
bd pra cy na zna cze -
ni s ja ko oso by ska -
za ne, wid nie j ce w re -
je strze s do wym, a to
z pew no ci nie po -
mo e im a mo e 
za mkn im na wet 
dro g do wy bo ru nie -
któ rych wa nych kie -
run ków stu diów czy
te atrak cyj nej pra -
cy. Czy aby na pew -

no war to nisz czy so bie przy szo gu pi -
mi wy bry ka mi.

A je li cho dzi o nas to czy za te ak ty chu -
li ga skie po cz ci nie je ste my sa mi od po -
wie dzial ni. Czy nie po win ni my si czu
od po wie dzial ni za na sze mie nie, któ rym jest
nie tyl ko tyl ko miesz ka nie, ale rów nie np.
ele wa cja ze wntrz na bu dyn ku. Jak pa ci si
za re mon ty to rów nie trze ba pa ci za znisz -
cze nia. Za ich na pra w. Czy nie le piej za te
bez myl nie wy da ne pie ni dze zro bi na sa -
dze nia wo kó bu dyn ku, no we chod ni ki???
To ta kie pro ste! Wszy scy chce my miesz ka
w ad nym oto cze niu, ale dla cze go nie chce -
my pil no wa, by nam nikt nie nisz czy te go
co ju zro bi li my. Z pa stwa po mo c je ste -
my w sta nie zro bi wi cej. 

BEZ MYL NO I GU PO TA 

Kolejni WAN DA LE ukarani!!!

Uszkodzona fontanna

Uszkodzone drzwi

Uszkodzony witrolit
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SPÓ!DZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

Spódzielnia Mieszkaniowa „ROW” w Wodzisawiu l.
z siedzib przy ul. Kard. St. Wyszyskiego 43

In for mu je, e Ko mor nik S do wy MAREKDYRBU w Wodzisawiu l. za wia da mia o ter mi nach li cy ta cji nst. mieszka:
I ter min li cy ta cji miesz ka na wa sno cio wym pra wie do lo ka lu lub prawie odrbnej wasnoci 

usta la jc ce n wy wo aw cz w wy so ko ci 3/4 war to ci miesz ka nia 

In for mu je, e Ko mor nik S do wy MIROSAWSZOSTEK w Wodzisawiu l. za wia da mia o ter mi nach li cy ta cji nst. mieszka:
I ter min li cy ta cji miesz ka na wa sno cio wym pra wie do lo ka lu usta la jc ce n wy wo aw cz

w wy so ko ci 3/4 war to ci miesz ka nia 

In for mu je, e Komornik Sdowy ALEKSANDRA MICHALAK-TOMOK w Wodzisawiu l. za wia da mia o ter mini e li cy ta cji mieszkania:
II ter min li cy ta cji miesz ka na wa sno cio wym pra wie do lo ka lu lub prawie odrbnej wasnoci 

usta la jc ce n wy wo aw cz w wy so ko ci 2/3 war to ci miesz ka nia

Bli szych in for ma cji mo na uzy ska w Kan ce la rii Ko mor ni czej Mar ka Dyr bu sia w Wo dzi sa wiu l. przy ul. Paw a Po pie cha 2 (tel. 32 455-52-48) lub w Spó dziel ni Miesz -
ka nio wej „ROW” w Wo dzi sa wiu l. przy ul. Kar dy na a Ste fa na Wy szy skie go 43 w dzia le win dy ka cji (tel. 0-32 455-66-86 wew. 106 lub 112).

Bli szych in for ma cji mo na uzy ska w Kan ce la rii Ko mor ni czej Mirosawa Szostek w Wo dzi sa wiu l. przy ul. Rynek 6 (tel. 32 410-23-32) lub w Spó dziel ni Miesz ka nio wej
„ROW” w Wo dzi sa wiu l. przy ul. Kar dy na a Ste fa na Wy szy skie go 43 w dzia le win dy ka cji (tel. 0-32 455-66-86 wew. 106 lub 112).

Bli szych in for ma cji mo na uzy ska w Kan ce la rii Ko mor ni czej Aleksandry Michalak-Tomok w Wo dzi sa wiu l. przy ul. w. Jana 16/504 (tel. 32 455-13-54) lub w Spó dziel -
ni Miesz ka nio wej „ROW” w Wo dzi sa wiu l. przy ul. Kar dy na a Ste fa na Wy szy skie go 43 w dzia le win dy ka cji (tel. 32 455-66-86 wew. 106 lub 112).

Bli szych in for ma cji mo na uzy ska w Kan ce la rii Ko mor ni czej ukaszaTwaroga w Wo dzi sa wiu l. przy ul. w. Jana 16 (tel. 32 440-88-83) lub w Spó dziel ni Miesz ka nio -
wej „ROW” w Wo dzi sa wiu l. przy ul. Kar dy na a Ste fa na Wy szy skie go 43 w dzia le win dy ka cji (tel. 32 455-66-86 wew. 106 lub 112).

Lp. Adres Pow. uytkowa Termin licytacji Cena wywoawcza licytacji

1. Wodzisaw l., ul. Obywatelska 31/1 33,00 m2 20.02.2015 r. godz. 13.30 19.500,00 z (1/2)

2. Wodzisaw l., os. XXX-lecia PRL 39/3 70,49 m2 27.02.2015 r. godz. 8.30 118.647,00 z

3. Wodzisaw l. ul. Kard. St. Wyszyskiego 32/19 37,95 m2 19.03.2015 r. godz. 13.00 46.500,00 z

Lp. Adres Pow. uytkowa Termin licytacji Cena wywoawcza licytacji

1. Wodzisaw l., ul. Przemysawa 13/93 31,39 m2 27.03.2015 r. godz. 11.30 36.666,67 z

Lp. Adres Pow. uytkowa Termin licytacji Cena wywoawcza licytacji

1. Pszów, ul. Juranda 6a/18 36,71 m2 20.03.2015 r. godz. 11.45 46.500,00 z

2. Wodzisaw l., ul. Kard. St. Wyszyskiego 14/9 46,14 m2 25.02.2015 r. godz. 9.00 64.050,00 z

Lp. Adres Pow. uytkowa Termin licytacji Cena wywoawcza licytacji

1. Wodzisaw l., ul. Radliska 11/6 62,50 m2 19.03.2015 r. godz. 12.00 74.250,00 z

Lp. Adres Pow. uytkowa Termin licytacji Cena wywoawcza licytacji

1. Wodzisaw l., ul. Wojska Polskiego 10/19 38,39 m2 17.02.2015 r. godz. 8.30 46.667,00 z

II ter min li cy ta cji miesz ka na wa sno cio wym pra wie do lo ka lu lub prawie odrbnej wasnoci 
usta la jc ce n wy wo aw cz w wy so ko ci 2/3 war to ci miesz ka nia 

In for mu je, Komornik Sdowy UKASZ TWARÓG w Wodzisawiu l. za wia da mia o ter mi nach li cy ta cji mieszka:
I ter min li cy ta cji miesz ka na wa sno cio wym pra wie do lo ka lu lub prawie odrbnej wasnoci 

usta la jc ce n wy wo aw cz w wy so ko ci 3/4 war to ci miesz ka nia 

Spódzielnia Mieszkaniowa „ROW” w Wodzisawiu l.
z siedzib przy ul. Kard. St. Wyszyskiego 43

oferuje do wynajcia

LO KA LE UYT KO WE
• Wo dzi saw l. ul. Przemysawa 3 pow. uytk. 22,70 m2

• Wo dzi saw l. ul. Przemysawa 3 pow. uytk. 70,07 m2

• Wo dzi saw l. ul. Prze my sa wa 5 pow. uytk. 20,77 m2

• Wo dzi saw l. ul. Prze my sa wa 5 pow. uytk. 58,66 m2

• Wo dzi saw l. ul. Prze my sa wa 5 pow. uytk. 113,01 m2

• Wo dzi saw l. ul. Prze my sa wa 12 pow. uytk. 16,40 m2

• Wodzisaw l. ul. Dbrówki 12 pow. uytk. 42,83 m2

• Wodzisaw l. ul. Dbrówki 12 pow. uytk. 131,44 m2

• Rydutowy ul. Plebiscytowa 48 pow. uytk. 24,36 m2

Bli szych in for ma cji udzie la Dzia Lo ka li Uyt ko wych w bu dyn ku Za rz du SM „ROW” Wo dzi saw l., ul. Kard. St. Wy szy skie go 43 – po kój nr 29, tel. (32) 455-67-56.

Rok
za!o"enia

1924

SPÓ!DZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE • Wo dzi saw  ul. Marklowicka 23 pow. uytk.  102,10 m2
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SPÓ!DZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

POD WSPÓL NYM DA CHEM  – Ga ze ta Spó dziel ni Miesz ka nio wej „ROW” w Wo dzi sa wiu l skim.
Ad res re dak cji w sie dzi bie Spó dziel ni: 44-300 Wo dzi saw l ski, ul. Kar dy na a Stefana Wy szy skie go 43. Ma te -
ria y do re dak cji pro si my kie ro wa pod po wy szym ad re sem lub ska da je w ad mi ni stra cjach osie dlo wych. Nie za -
mó wio nych ma te ria ów re dak cja nie zwra ca. Ogo sze nia do ga ze ty przyj mu je oraz in for ma cji udzie la – Dzia or ga -
ni za cji, spraw socjalnych Spó dziel ni Miesz ka nio wej „ROW”, po kój nr 10 w sie dzi bie Za rz du, tel. (32) 455 66 86,
wewn. 126. Za tre ogo sze re dak cja oraz SM „ROW” nie od po wia da j.

AD RE SY
TE LE FO NY

WA# NE
IN FOR MA CJE

ZA RZD SPÓ DZIEL NI
MIESZ KA NIO WEJ „ROW”:

44-300 Wo dzi saw l ski,
ul. Kar dy na a Stefana Wy szy skie go 43. 

Go dzi ny pra cy:
po nie dzia ki od 7:00 do 16:00,

od wtor ku do czwartku od 7:00 do 15:00
pitek od 7:00 do 14:00

Te le fo n cen tra la – 32 455 66 86;

DZIA OBSUGI KLIENTA:
Godziny otwarcia: 

po nie dzia ki 7:30-15:30; 
od wtor ku do czwartku 7:30-14:00

pitki 7:30-13:00

dzia czon kow sko -miesz ka nio wy: 32 456 39 05;
dzia wka dów: 32 55 66 86 wew. 114;

dzia na li cze czyn szo wych: 32 455 38 72;
kasa: 32 455 66 86 wew. 109;

dzia roz li cze z czon ka mi: 32 455 38 72;
dzia tech nicz ny: 32 456 39 04;

Li cen cjo no wa ne
Miesz ka nio we Biu ro Po red nic twa:

(32) 455 24 04;
dzia lokali uytkowych: 32 455-67-56.

Stro na in ter ne to wa:
www.sm -row.pl

AD MI NI STRA CJE OSIE DLO WE:
CEN TRUM: 44-300 Wo dzi saw l ski, 
ul. Kar dy na a Stefana Wy szy skie go 30, tel.
(32) 455 46 88; godz. pra cy: od po nie dzia ku
do pit ku od 7.00 do 15.00;
XXX -le cia, PIA STÓW i D BRÓW KI:
44-286 Wo dzi saw l ski, Os. XXX -le cia 62c,
tel. (32) 456 47 10, (32) 456 51 80, godz. pra cy;
od po nie dzia ku do pit ku od 7.00 do 15.00;
RY DU TO WY: 44-280 Ry du to wy, ul. Ple bi -
scy to wa 48, tel. (32) 457 84 76, godz. pra cy:
od po nie dzia ku do pit ku od 7:00 do 15:00;
PSZÓW:44-370 Pszów, ul. Tyt ki9, tel. (32)7291040
czyn na: wtor ki i pit ki od 13.00 do 15.00;
RA DLIN: 44-310 Ra dlin, ul. Kor fan te go 18,
tel. (32) 455 83 27, czyn na: po nie dzia ki i czwart -
ki od 13.00 do 15.00.

 AWA RIE po go dzi nach pra cy sub Spó dziel ni
pro si my zga sza te le fo nicz nie.
Wod no -ka na li za cyj ne
• Ad mi ni stra cja Cen trum  – (0) 607 041 129 
• Ad mi ni stra cja XXX -le cia, Pia stów i D brów -

ki – (0) 601 857 402,
• Ad mi ni stra cja Ry du to wy – (0) 605 365 674,
• Elek trycz ne i dwi go we: dla wszyst kich ad mi -

ni stra cji:
elek tryk – (0) 609 442 461,
dwi go wiec – (0) 78 58 48 480.
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Zna cze nie wy ra zów:

Po zio mo: 1. kon dy gna cja nad piw ni -
c. 6. tar go wi sko. 9. ma ra. 10. przy j cie
z oka zji za war cia ma e stwa. 11. ra dio -
lo ka tor. 12. po sa da, za rob ko wa nie. 15.
do wy twa rza nia cze ko la dy. 18. spe cja li -
sta w za kre sie eko lo gii. 21. dwa na cie
sztuk. 22. sta a opa ta urz do wa. 23. skar -
biec ban ko wy. 24. po zio my ruch po wie -
trza. 25. roz gryw ka. 28. prze wró ce nie
si. 32. po y wie nie dla zwie rzt. 34.
w ze szy cie do ma te ma ty ki. 35. nie jed -
na w par ku. 36. ma a tu ba ja ko opa ko -
wa nie e lu. 37. po wszech nie obo wi zu -
j cy akt praw ny. 40. gór na cz zo a
znaj du j ca si w stre fie wie trze nia. 43.
cen tral ne miej sce w cyr ku. 46. cy lin -
drycz ny zwój kar to nu. 47. ze bra nie pew -
nej licz by osób. 48. cy na der ki. 49. wy -
na gro dze nie pie ni ne za pra c. 50.
mi o nik, zwo len nik cze go.

Pio no wo: 2. dro ga wy sa dza na z obu
stron drze wa mi. 3. zde ner wo wa nie
przed wy st pem. 4. cze pia si psie go
ogo na. 5. spo sób za ra dze nia cze mu. 6.

tym cza so wy bu dy nek. 7. pro sty sto ek
drew nia ny. 8. ptak dra pie ny wik szy
od so ko a. 13. prze zor no, roz s dek. 14.
rod ko wa cz cze go. 15. su y do  -
cze nia ele men tów kon struk cji bu dow la -
nej. 16. chwast zbo o wy. 17. tra wa ko -
szo na po raz dru gi. 19. dra mat
mu zycz ny. 20. po le w za kr tach wi j cej
si rze ki. 26. miej sce za miesz ka nia. 27.
ozdo ba ka pe lu sza my liw skie go. 29. wart
Pa ca. 30. por cja, do za. 31. po kry wa na za -
wia sach. 32. gdy go ma my to ki cha -
my. 33. awan tu ra. 37. wrz tek, war. 38.
kom plet kart do gry. 39. w a zien ce. 41.
po ran na, wie czor na i po lar na. 42. du e
pu de ko. 44. wa lu ta kra jów eu ro lan du. 45.
imi e skie.

Li te ry z pól do dat ko wo po nu me ro wa -
nych od 1 do 17 da dz roz wi za nie krzy -
ów ki.

Ha so z po przed niej krzy ów ki: „wi -
ta, czas mi o ci”. Na gro dy ksi ko we
za roz wi za nie krzy ów ki otrzy mu j: Ju -
lia Mi ke ska, Da nu ta Sma gac ka, Halina
Wój cik.



Sto wa rzy sze nie SKM d/s SAT ja ko nie -
za le na or ga ni za cja oby wa tel ska (ist nie j -
ca od 1988 r.), i naj wik sze go w Ka to wi -
cach i w po u dnio wej Pol sce osie dla
miesz ka nio we go im. Ty sic le cia Pa stwa
Pol skie go – wal cz ca od lat z nie pra wi do -
wo cia mi oraz nie go dzi wo cia mi wadz 
– zwra ca si do par tii pol skich, szcze gól nie
tych któ re po sia da j przed sta wi cie li po sel -
skich w obec nym Sej mie RP o... 

uni ce stwie nie dzia a po li ty ków par tii
PO i PSL w tzw. Nad zwy czaj nej Ko mi -
sji Sej mo wej, po wo a nej do roz pa trze -
nia pro jek tów ustaw do ty cz cych: pra -
wa spó dziel cze go i pro jek tu usta wy
o spó dziel niach miesz ka nio wych.

Dzia a nia oby dwu wy mie nio nych par tii
ko ali cyj nych s wy so ce de struk cyj ne wo -
bec spo e cze stwa i spó dziel czo ci miesz -
ka nio wej w kra ju, a tak e wo bec wiel kich
osie dli miesz ka nio wych, w któ rych y je
kil ka na cie mi lio nów oby wa te li Pol ski.

To przede wszyst kim par tia PO i jej po -
so wie w Sej mie zmie rza j bez po red nio
i z na ru sze niem pod sta wo wych za sad de -
mo kra tycz nych oraz kon sty tu cyj nych do ce -
lo wej i usta wo wej li kwi da cji spó dziel czo -
ci miesz ka nio wej w Pol sce i „za st pie niu”
jej tzw. Wspól no ta mi Miesz ka nio wy -
mi – roz pro szo ny mi i sa by mi (nie rzad ko
we wntrz nie skó co ny mi) two ra mi qu asi-
go spo dar czy mi.

Dzie je si l to wbrew ogól nym i wia to -
wym, a zwasz cza eu ro pej skim ten den cjom
spo ecz nym oraz sys te mo wym, na prze kór
zdro we mu roz sd ko wi i ra cjo nal ne mu a -
do wi go spo dar cze mu – nisz czc fun da -
men tal ny dla tej dzie dzi ny so li da ryzm spó -
dziel czy oraz pro ce du ry de mo kra tycz ne,
wa ci we dla te go ro dza ju or ga ni za cji spo -

ecz nych, gdzie obo wi zu j... nie za sa dy
ka pi ta o wo-udzia o we, cha rak te ry stycz ne
dla spó ek pra wa han dlo we go, ale pro sta,
zro zu mia a i sto so wa na w ca ym cy wi li zo -
wa nym wie cie ZA SA DA: l czo nek spó -
dziel ni = 1 gos na wal nych lub gru po -
wych ze bra niach. (!!!)

Za kres i skut ki nisz czy ciel skich dzia a
PO skie ro wa ne s na za so by i ma j tek spó -
dziel ni miesz ka nio wych w Pol sce i „w tym
te ma cie”... bar dziej do ty cz wie lo mi lio no -
wych ro do wisk zwy kych spó dziel ców,
ani e li fa szy wie i de mo nicz nie kre owa nej
po przez me dia ma in stre amo we gru py pre -
ze sów i de mo kra tycz nie wy bra nych wadz
spó dziel ni miesz ka nio wych („gdzie pa nu -
je ko rup cja, au to ry ta ryzm i wszel kie pa to -
lo gie”). Ta ki bar dzo ne ga tyw ny ob raz spó -
dziel czo ci miesz ka nio wej jest ce lo wo
i ten den cyj nie w me diach upo wszech nia ny
i kre owa ny. Zresz t od ci ga nia prze stpstw
go spo dar czych i roz wi zy wa nia ta kich spraw
s; od po wied nie or ga ny pa stwa – a nie ja -
ka par tia neo li be ral na,

Spó dziel czo ist nie je w wie cie ju pra -
wie 2 set ki lat. Prze trwa a dwie woj ny
wia to we, roz ma ite kry zy sy go spo dar cze,
a tak e nisz czy ciel skie sys te my to ta li tar ne
oraz pseu do -dok try nal ne he re zje. Tak jak
by o ju PRZED... prze trwa te de struk -
cyj ny obec nie w Pol sce neo li be ra lizm par -
tii PO.

Pra wo spó dziel cze i usta wa o spó dziel -
niach miesz ka nio wych nie wt pli wie wy -
ma ga j sen sow nych i roz sd nych zmian,
lecz po win ny one by prze pro wa dza ne ju
w no wym uka dzie po li tycz nym i... PO
kon sul ta cjach ze ro do wi skiem spó dziel -
czym. Ta kim na przy kad – cho ce lo wo
zlek ce wa o nym i prze mil cza nym przez me -

dia ma in stre amo we w Pol sce – by o ubie -
go rocz ne w dniu 24 czerw ca 2013 r. w War -
sza wie, naj wik sze w hi sto rii pol skie go
par la men ta ry zmu WY SU CHA NIE PU -
BLICZ NE, w SPRA WIE PRO JEK TÓW
USTAW O PRA WIE SPÓ DZIEL CZYM
l O SPÓ DZIEL NIACH MIESZ KA NIO -
WYCH, pod czas de ba ty z udzia em pra -
wie 1400 przed sta wi cie li z ca e go kra ju
w Nad zwy czaj nej Ko mi sji Sej mo wej. 

No we li za cje usta wo we s po trzeb ne, ale
nie mo g mie cha rak te ru nisz czy ciel skie -
go lecz po win ny by kon struk tyw ne i zgod -
ne z de mo kra tycz ny mi pro ce du ra mi oraz
obo wi zu j c Kon sty tu cj RP. Jest nam
przy kro, e to my zwy kli miesz ka cy osie -
dli w Pol sce i czon ko wie spó dziel ni miesz -
ka nio wych mu si my o tym po li ty kom par -
tyj nym przy po mi na.

Nie ma my za mia ru go dzi si z na rzu ca -
niem nam an ty de mo kra tycz nych i b. kon -
tro wer syj nych ustaw ro dem z PO, i w wal -
ce o na sze pik ne i przy ja zne lu dziom
osie dla (vi de: naj wik sze w Ka to wi cach
Osie dle Ty sic le cia) oraz przy so wio wy
„dach nad go w” – i w ra zie prze for so wa -
nia w ko cz cym ka den cj Sej mie RP,
ustaw PO & PSL... za po wia da my dal sz
wal k i nie po su sze stwo oby wa tel skie (!!!).

Sprze ci wia my si zde cy do wa nie i pro si -
my o po moc roz sd nych po li ty ków w Pol -
sce w ce lu uni ce stwie nia szko dli wych pro -
jek tów ustaw (gów nie z par tii PO), gdy
pro wa dzi to mo e do nie obli czal nych kon -
se kwen cji spo ecz nych i upad ku wiel kich
osie dli miesz ka nio wych w kra ju dla kil ku -
na stu mi lio nów oby wa te li pol skich. Do
nisz cze nia bez bron ne go i otu ma nio ne go
ten den cyj ny mi me dia mi spo e cze stwa i de -
struk cji pa stwa pol skie go!!!

Pu bli ku je my w na szej ga ze cie List Otwar ty Sto wa rzy sze nia Miesz ka ców z Osie dla Ty sic le cia w Ka to wi cach. Wy da je nam si, e
mi mo ostro ci wie lu sfor mu o wa w nim za war tych od da je on do brze stan za gro e nia i pre sji ja ka wy wie ra na jest od lat na spó -
dziel czo miesz ka nio w w na szym kra ju. Nie ma co owi ja w ba we n wa dza d y do te go by na sze spó dziel nie znisz czy
w imi do mgli stych ar gu men tów. Spo ecz ny gos, ta ki jak ten list, jest pró b pod trzy ma nia tej de struk cyj nej ma chi ny. Na ile sku -
tecz ny oka e si w przy szo ci.

Pe ny tekst Li stu Otwar te go Sto wa rzy sze nia Miesz ka ców
z Osie dla Ty sic le cia w Ka to wi cach

DO WSZYST KICH UGRU PO WA PO LI TYCZ NYCH W POL SCE,
ZWASZ CZA OPO ZY CYJ NYCH WO BEC KO ALI CJI RZ DO WEJ

PLAT FOR MY OBY WA TEL SKIEJ
i POL SKIE GO STRON NIC TWA LU DO WE GO (PO – PSL)

LIST OTWAR TY 


